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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o válcování tyčí a následném zrychleném ochlazování 

na laboratorní polospojité válcovně VŠB - TUO, která je přednostně určena k optimalizačním 

simulacím podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke 

studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat struktury 

jednotlivých provalků při různých teplotách válcování. Použity byly tyče znelegované 

jakostní konstrukční oceli S235 JR, které byly ohřátý na teploty 850 °C a 950°C a po 

vyválcování byly různě ochlazovány. Bylo zjištěno, že při nižší teplotě válcování a následném 

ochlazení dojde k většímu zjemnění struktur než je tomu u teploty vyšší. Při nízkých 

rychlostech ochlazování vznikaly feriticko - perlitické struktury a při zrychlené ochlazování 

vznikaly i zákalné fáze.  

Klíčová slova: zrychlené ochlazování, kalení, válcovaní tyčí 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals about the bars rolling and the following accelerated cooling 

on the laboratoř semi-continuous rolling mill at VSB – TUO that is primarily intended for the 

optimization simulations of conditionsof the temperature controlled rolling and cooling of the 

circular cross -section bars and to study the intensive hot forming processes. Anaim of this 

bachelor thesis was to determine the structure of the eachrolling stockat different rolling 

temperatures. There were used the bars made from anunalloyed grade construction steel S235 

JR which were heated to temperatures from 850 to 950 °C and after the rolling out were 

accelerated cooled. It was found that at a Loir rating temperature and after the subsequent 

cooling, the strongly smoothed structures are achieved in comparison with the higher 

temperatures. The structures were fur ther softened with increasing cooling rates. 

Keywords: accelerated cooling, hardening, rolling bars 
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1. Úvod 

Stále rostoucí požadavky na kvalitu výrobků vyžadují nová technická řešení, schopná 

uspokojit tyto požadavky. Žádaná kvalita tyčové oceli vyžaduje dosažení definovaných 

vlastností jak z hlediska mikrostruktury, tak i mechanických vlastnosti. K dosažení lepších 

výsledku při válcování tyčí se doplňuje válcování o zrychlené ochlazování. Tak jako při 

válcování plochých vývalků (plechy; pásy), je možné i při válcování tyčových vývalků 

dosáhnout řízeným válcováním a následným ochlazováním lepších materiálových a 

technologických vlastností.  

Teoretická část bakalářské práce se skládá z charakteristiky válcování, kalibrace tyčové 

oceli a struktur vzniklých během ochlazování. Hlavní část experimentální práce byla 

zaměřena na sledování vlivu tváření na strukturní charakteristiky oceli v závislosti na 

rozdílných rychlostech ochlazování jednotlivých vzorků. Tato simulace zrychleného 

ochlazování byla provedena na polospojité válcovací trati VŠB – TUO. Jedním z chladicích 

zařízení, které umožnilo dokonalé ochlazení a kterým se laboratorní válcovna může pyšnit, je 

ochlazování v třech prstencích, které jsou umístěny za spojitým hotovním pořadím. Tento 

způsob ochlazování je možné řídit ručně pomocí ventilů, které jsou umístěny na každém z 

těchto tří prstenců. Tímto zařízením je možné dosáhnout požadovaného ochlazení po celém 

průřezu vývalku.  



2 

 

 

2. Teoretický rozbor 

2.1. Charakteristika válcování 

Válcování je spojitý proces tváření, kdy se materiál deformuje mezi otáčejícími se 

pracovními válci. Válcovaný materiál mezi válci zmenšuje výšku a materiál v důsledku toho 

se prodlužuje a rozšiřuje. Dochází i ke změně výstupní rychlosti materiálu z válcovací stolice. 

Vstupní rozměr materiálu je větší než mezera mezi pracovními válci. Válcováni je prováděno 

jak za tepla, tak i za studena, kdy výsledkem je vývalek požadované geometrie 

s požadovanými vlastnostmi a kvalitou povrchu. Podle směru průchodu materiálu pracovními 

válci, podle uložení os válců vzhledem k válcovanému materiálu a podle průběhu deformace 

se válcovaní dělí na podélné, příčné a kosé [1, 2, 3]. 

Podélné válcování - válce vtáhnou materiál mezi sebe a stlačují ho, přičemž se vývalek 

prodlužuje a nepatrně rozšiřuje. Je jedním z nejrozšířenějších způsobů tváření kovů. 

Příčné válcování - pracovní válce se zde otáčejí stejným směrem a provalek se 

v důsledku výsledných třecích sil otáčí ve směru opačném než pracovní válce. 

Kosé válcování - je obdobným případem příčného válcování, jenomže osy pracovních 

válců nejsou rovnoběžné, ale mimoběžné. Provalek tak díky mimoběžnosti válců postupuje 

vpřed ve směru své podélné osy [3]. 

2.1.1. Výchozí materiál 

Mezi výchozí materiál řadíme předvalky. Předvalky jsou výrobky předválcovacích tratí, 

které se používají na další zpracování pro výrobu hotových vývalků. Charakteristické u všech 

předvalků je jejich jednoduchý geometrický tvar, kterého dosahují v příčném průřezu. Počítá 

se s tím, že jsou u předvalků velké tvarové a rozměrové tolerance a nerovný povrch. 

Rozdělení výchozího materiálu: 

 Bloky - čtvercového nebo přibližně čtvercového průřezu (b/h ≤ 1,4), se zaoblenými 

hranami a straně čtverce od 140 do 360 mm, 

 Sochory - čtvercového nebo přibližně čtvercového průřezu (b/h ≤ 1,4), se zaoblenými 

hranami a straně čtverce od 40 do 130 mm, 

 Bramy - obdélníkového průřezu (b/h ≥ 1,4), o šířce b = 400 až 1500 mm a tloušťce  

h = 110 až 350 mm. 
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 Ploštiny - obdélníkového průřezu (b/h ≥ 1,4), v podstatě lehčí bramy, o šířce b = 180 až 

350 mm a tloušťce h = 6 až 30 mm [4]. 

Vstupním materiálem pro válcování tyčové oceli jsou nejčastěji válcované, nebo plynule lité 

bloky a sochory. U těchto materiálu se rozměry příčného průřezu určují podle doválcovací 

rychlosti a použitého druhu vsázky [3]. 

2.1.2. Tvarové vývalky 

Tvarové vývalky jsou konečným výrobkem válcoven, a proto mají oproti předvalkům 

užší tolerance tvarů a rozměrů, lepší užitné vlastnosti, kvalitnější povrch a menší plochou 

průřezu. Podle tvaru průřezu je dělíme na [3]: 

1) tvarové vývalky jednoduchého tvaru 

a) kruhová ocel s průměrem5,5 až 210 mm (v tyčích i ve svitcích), 

b) čtvercová ocel o straně a = 6 až 150 mm (tyčová i ve svitcích), 

c) plochá ocel o šířce b = 11 až 200 mm a tloušťce h = 5 až 60 mm, 

2)tvarové vývalky složitého tvaru 

a) I a U ocel, štětovnice, 

b) úhelníky rovnoramenné i nerovnoramenné, T ocel, 

c) šestihranná ocel o straně 7 až 72 mm (tyčová i ve svitcích) [4]. 

2.1.3. Válcovací tratě 

K válcování tyčí se používaly otevřené a přesazené tratě, které měly průměry 

pracovních válců do 400 mm, tyto ratě byly ale náročné na velikost výrobní haly [5]. 

Otevřené válcovací tratě (obr. 1a) - jsou složeny ze dvou nebo tří duo nebo trio 

válcovacích stolic. Pracujících v těchto pořadích: 

 předválcovací - složené ze dvou až tří trio nebo z vratných duo stolic (průměr válců 

400 - 650 mm), 

 střední - složené ze tří až čtyř duo nebo trio stolic, 

 hotovní - sestaveny z pěti až sedmi stolic, které byly opět duo nebo trio (průměr válců 

240-380 mm), a tyto tratě pracovaly ve smyčkách ve všech pořadích. 
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Přesazené válcovací tratě (obr. 1b) - skládaly se z duo nebo trio stolic pracujících, v 

několika pořadích, kde průměry pracovních válců byly podobné pracovním válcům na 

otevřených tratích. 

Polospojité tratě (obr. 2a) - byly zavedeny kvůli zvyšujícím se nárokům na objem 

výroby. Jsou složené ze dvou až tří pořadí, uspořádány buď se spojitým předválcovacím a 

středním pořadím, kde doválcovací pořadí bylo otevřené, nebo konstruovány s 

předválcovacím pořadím otevřeným a se středním a doválcovacím spojitým pořadím. 

Spojité tratě (obr. 2b) - v dnešní době slouží k výrobě tyčí, mají největší výrobnost a 

jsou nejmodernější. Výrobnost se pohybuje okolo 600 kt/rok. Válcuje se ve třech pořadích: 

předválcovací, střední a hotovní. Charakteristika této tratě je taková, že osová vzdálenost 

válcovacích stolic v jednom pořadí je kratší než délka materiálu, a proto je válcovaný materiál 

současně ve všech stolicích daného pořadí. V důsledku toho se zvyšují nároky na 

synchronizaci válcovacích rychlostí jednotlivých stolic [3,4]. 

 

  

 a) otevřená    b) přesazená 

Obr. 1 Dispozice válcovacích tratí [3]. 
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a) polospojitá b) spojitá  

 

Obr. 2 Dispozice válcovacích tratí [3,4]. 

 

Jako příklad spojité trati můžeme uvést tkontijemnou trať TŽ a.s., která byla postavena 

v roce 1960. Největší podíl vyráběné oceli tvořily konstrukční materiály ve formě hřebínkové 

oceli, ploché oceli, úhelníků a hladké kulatiny. Po modernizaci v letech 2003-2008 je trať 

primárně určena pro oceli typu SBQ  (SpecialBarsQuality). Jsou to tyče nebo tyče ve svitcích 

se zvýšenými požadavky na kvalitativní parametry. Tyto oceli se vyznačují vysokou vnitřní i 

povrchovou kvalitou a přesným rozměrovým provedením. Je to spojitá válcovací trať s 

dvoužilovým válcováním kruhové, profilové a hřebínkové oceli [6]. 

Kontislitky a sochory jsou ohřívány v krokové peci. Za ní je situován ostřik okují a 

čtyřstolicové jednožilové přípravné pořadí. Za osmistolicovou dvoužilovou předtratí se 

nachází dvě samostatná hotovní pořadí, která se skládají z pravé a levé žíly. Za pravou žílou 

je umístěn  hotovní  ASC blok, který umožňuje přesné válcování s řízeným chlazením. Pravá 

žíla umožňuje válcování speciálních kvalit SBQ  až do průměru 80 mm. Levá žíla je 

zaměřena určena pro válcování betonářské oceli. Vývalky z obou žil dále postupují na 

chladicí lože. Vývalky z pravého chladicího lože, které mají délky 80-110mm, jsou následně 

dopravovány do úpravny k dělení, které se provádí pomocí rozbrušovacích pil a potom 

postupují k vázacím linkám. Vývalky z levého chladicího lože se dělí nůžkami. Součást tratí 

tvoří navíjecí linka, pro navíjení kruhové oceli do svitků. K výrobě žebírkové oceli se používá 

systém zvaný „Slitting“ (umožňuje z jednoho vývalku najednou válcovat dva až tři provalky) 

[7]. Blokové schéma kontijemné trati je znázorněno na obrázku 3. 
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Obr. 3 Schéma válcovací tratě KJT – pravé hotovní pořadí [8]. 

V současném stavu je KJT schopna výrobně zvládnout níže uvedený sortiment: 

a) kruhová ocel v tyčích φ15 ÷ 80 mm  

b) kruhová ocel ve svitcích φ15 ÷ 50 mm 

c) čtvercová ocel ve svitcích a tyčích  

d) šestihranná ocel ve svitcích a tyčích  

e) plochá oblinová ocel v tyčích  

f) betonářská žebírková ocel v tyčích φ10 ÷ 32 mm [7]. 

 

2.2. Kalibrace tyčové oceli 

2.2.1. Kalibrace 

 Požadovaným změnám průřezu válcovaného kovu se dosáhne pomocí zářezů 

v kalibrovaných válcích. Válcováním v kalibrech dochází k výrazné nerovnoměrné deformaci 

po šířce kalibru, velikost úběrů v příčném průřezu je velmi rozdílná a tok materiálů je 

charakterizovaný buď nuceným, nebo omezeným šířením. Nejdůležitější oblastí technologie 

válcování tvarových a tyčových vývalku je správná kalibrace válců, která má dále i vliv na 

projektování válcovacích tratí. 
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Mezi základní požadavky kalibrace patří: 

 zajistit čistý a hladký povrch vývalku s přesnými tvary a rozměry v přípustných 

rozměrových tolerancích, 

 dokonale přetvářet průřez celého vývalku s minimálním vnitřním napětím, 

 zajistit minimální spotřebu energie válců a válcovacího času a dosáhnout optimální 

výrobnosti válcovací tratě [3]. 

 

2.2.2. Rozdělení kalibrů 

Kalibry se dělí podle konstrukce, polohy zářezu ve válci a použití v technologii. 

a) Podle konstrukce 

 Otevřené - na obou spolupracujících válcích jsou zářezy, kde otevření kalibru svírá 

s osou válcování úhel α<60°(obr. 4 a, b). 

 Zavřené - zářez je pouze v jednom válci a výstupek na druhém válci. Otevření svírá 

s osou válcování úhel α>60°(obr. 4 c)[9]. 

 

 

Obr. 4 Příklady otevřeného a zavřeného kalibru [9]. 

a), b) otevřené kalibry; c) zavřený kalibr 

b) Podle polohy zářezu 

 Přímé kalibry - mají svislou osu symetrie kolmou na osu válcování. 

 Diagonální kalibry - svislá osa symetrie svírá s osou válcování určitý úhel. 

 

c) Podle použití v technologii 

 Předválcovací - zmenšuje se příčný průřez a materiál se intenzivně prodlužuje. Patří zde 

kalibry skříňové, kosočtvercové, čtvercové, oválové, kruhové (obr. 5). 

 Přípravné - kromě zmenšování příčného průřezu se tvar a rozměry začínají podobat 

konečnému profilu. 
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 Předhotovní - nachází se před posledním hotovním kalibrem, kdy se svým tvarem a 

rozměry podobá konečnému profilu. 

 Hotovní - posledním kalibrem v kalibrační řadě, ve kterém má vývalek konečný tvar a 

rozměry teplého profilu. Znamená to, že se hotovní kalibr konstruuje s ohledem na 

teplotní roztažnost a je zvětšený oproti konečnému rozměru studeného profilu. 

 Pěchovací - pro dokonalejší přetváření válcovaného kovu a na stlačení bočních stěn. 

 Rozřezávací - konstrukce kalibru je s úkosem bočních stěn pro zajištění hladkého 

přechodu materiálu bez zaklínění[9]. 

 

 

Obr. 5  Předválcovací (kalibry prodlužovací) [9]. 

a) skříňový, b) kosočtvercový, c) čtvercový, d) oválový, e) kruhový 

 

2.2.3. Tyčové vývalky 

Mezi tyčové vývalky řadíme kruhovou, čtvercovou a plochou ocel. 

 

Kruhová ocel - válcuje se na různých válcovacích tratích, rozsah průřezu je limitovaný 

typem, konstrukcí a uspořádáním stolic a podle toho se volí optimální kalibrace.                                                                                     

Nejčastější používané kalibry jsou na obrázku 6. 

a) Soustava ovál – čtverec vyznačuje se velkým součinitelem prodloužení v oválových 

kalibrech je to λ= 1,3 - 2,0 a ve čtvercových kalibrech λ= 1,2 - 1,6. Kvůli intenzivnímu 

zmenšování průřezu se válcuje s malým počtem průchodů a s nízkou spotřebou energie. Zářez 

do těla válce není moc hluboký. Tato řada se používá i pro válcování jemné tvarové oceli.  
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Obr. 6 Soustava kalibrů pro válcování kruhové ocele v přípravném pořadí [3]. 

 

b) Soustava kosočtverec - čtverec je používaná jako předválcovací a přípravná 

kalibrační řada pro válcování kruhové a čtvercové oceli. Prodloužení je λ= 1,15 -1,40. 

Výhodou této kalibrační řady je, že umožní vyválcovat geometricky přesné čtverce. 

Nevýhodou je velký rozdíl v pracovních průměrech po šířce kalibru, dále hluboký zářez do 

těla válce a při nesprávných výpočtech vzniká přeplnění kalibrů a dochází k tvorbě výronku. 

c, d) Soustava ovál - pěchovací ovál je výhodná v tom, že nevyžaduje hranění. 

Umožňuje válcovat s vyšší rozměrovou přesností a dobrou kvalitou povrchu. Pro stabilitu 

rozvalku je vhodný poměr hpo/bpo= 1,2 - 1,3. Kde hpo - je výška zhutňovacího oválu a bpo - je 

šířka zhutňovacího oválu. 

e) Soustava čtverec – obdélník - čtverec je specifická v tom, že nastavováním válců je 

možné válcovat 4 až 5 podobných rozměrů. Válcuje se s volným šířením a během válcování 

se lehce odstraňují okuje z povrchu, čím se zabezpečuje kvalitní povrch. 
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Čtvercová ocel - má přesný tvar průřezu s ostrými hranami a čistým hladkým povrchem. 

Povolené zaoblení rohů je (r ≤ 0,15a). 

a) Soustava kosočtverec - kosočtverec slouží k získání přesného geometrického tvaru 

čtverce s ostrými hranami, malého šíření a malého vnitřního napětí v kovu. Jako nevýhodu je 

možné brát malý součinitel prodloužení λ= 1,1 - 1,3. 

b) Soustava čtverec - čtverec má součinitel prodloužení λ= 1,08 - 1,15. Má hluboké 

zářezy do válců. Využití v praxi je velmi malé. 

Plochá ocel - má obdélníkový průřez s ostrými hranami. U polospojitých a spojitých tratí se 

střídají kalibry se zhutňovacími kalibry. 

 

2.3. Řízené válcování a ochlazování 

Z důvodů častého zvyšování požadavků na kvalitu vývalku došlo k nuceným změnám 

technologie válcování i v oblasti teplotně-deformačního režimu. V oblasti výroby tvarových 

vývalků je ekonomicky nejvýhodnější technologie řízeného válcování a ochlazování.  Touto 

operací můžeme při válcování tyčí dosáhnout podstatně lepších materiálových a 

technologických vlastností. Nejprve dochází ke zvýšení pevnostních a plastických vlastností 

bez následujícího tepelného zpracování při stejném chemickém složení nebo při sníženém 

obsahu legujících prvků. Řízeným válcováním se omezuje tvorba sekundárních okují, a tím 

vznikne jemnější povrch, na který se lépe nanáší protikorozní ochranné prostředky. Před 

doválcovacím pořadím je umístěno chladicí zařízení, kde se materiál ochladí na teplotu těsně 

nad Ar3. Za poslední stolicí je ještě jedno speciální chladící zařízení, které umožňuje 

rovnoměrně a hlavně rychle ochladit vývalek i složitějšího tvaru pod teplotu Ar1. Problémem 

je, že řízené válcování je účinné do průřezu cca 40mm. U větších rozměrů je teplotní 

setrvačnost průřezu tak vysoká, že intenzivní ochlazování nezasáhne střední vrstvy. U této 

technologie je důležitou fází řízené ochlazování, které kromě jemnozrné  a stejnorodé 

struktury musí zajistit přímost vývalků [3,10]. 

Nevýhodou řízeného válcování jsou vysoké válcovací síly při snížených doválcovacích 

teplotách a nezbytné mezioperační prodlevy, které snižují výkonnost válcovacích tratí [11]. 
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Řízeným ochlazováním lze dosáhnout:                                                   

 zjemnění feritického zrna, 

 zjemnění bainitu nebo perlitu, 

 zvýšení doválcovacích teplot, 

 zlepšení svařitelnosti snížením uhlíkového ekvivalentu. 

Kvůli plastické deformaci, která ovlivňuje teplotu a kinetiku přeměn, je nutné znát 

diagram ARA (anizotermický rozpad austenitu) po předchozí deformaci. Na strukturní stav po 

řízeném ochlazování má zásadní vliv rychlost ochlazování během fázových přeměn a tzv. stop 

Teplota (Tstop), při které se zrychlené ochlazování přeruší. Zrychlené ochlazování nemá 

proběhnout až dokonce fázových změn, tím dojde k zabránění velkého podílu zakalené 

struktury. Optimální stop teplota je např. pro C-Mn-Nb-V oceli 550°C. Vliv ochlazovací 

rychlosti na strukturu můžeme vidět na obrázku 7. Výslednou strukturou je pak jemně 

feritický povrch s jemně rozptýlenými ostrůvky bainitu. Jemně feritické struktury s perlitem 

v texturním uspořádání je dosaženo pouze řízeným válcováním. Zrychleným ochlazováním se 

zlepší morfologie sekundární fáze a tím dojde ke zvýšení meze pevnosti [11,12]. 

 

Obr. 7 Vliv ochlazovací rychlosti na strukturu [11]. 

Ocel: C-Mn-Nb; tstop= 550 °C; F -ferit; P -perlit; B -bainit; M -martenzit 
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2.4. Transformační diagramy 

Tyto diagramy znázorňují průběh přeměny přechlazeného austenitu. Udávají vliv 

teploty a času na průběh přeměny. Platí pro určitou ocel (danou např. chemickým složením 

nebo označením podle ČSN) a pro určité podmínky austenitizace (teplota a doba 

austenitizace). Obsahují údaje o počátku a konci jednotlivých druhů přeměn austenitu. 

Diagramy se dělí na:  

a) Izotermické diagramy - udávají dobu přeměny austenitu za izotermických podmínek,  

b) Anizotermické diagramy - udávají doby potřebné k přeměně austenitu při různých 

rychlostech ochlazování.  

Tyto transformační diagramy IRA a ARA mají značný praktický význam a při tepelném 

zpracování ocelí slouží jako důležitý podklad. Optimalizují postupy tepelného zpracování, 

účelně volí druh oceli pro dané podmínky provozního namáhání a dokonaleji využívají 

vlastností oceli. Diagramy IRA mají význam především pro izotermické pochody, kdežto 

diagramy ARA se uplatňují ve větším rozsahu, neboť při většině postupů tepelného 

zpracování transformuje austenit při plynulém ochlazování [13]. 

2.5. Fázové přeměny v tuhém stavu 

Rovnovážné fáze, které odpovídají rovnovážnému diagramu, se u jednotlivých přeměn 

nemusí vytvořit hned, ale k přeměně může dojít tak, že vzniknou nejprve přechodné nebo 

metastabilní fáze, které přechází na rovnovážné. 

Polymorfní přeměna - probíhá při změně modifikace. Probíhá v železe, ve kterém se kubická 

prostorově centrovaná mřížka mění na plošně centrovanou. 

Eutektoidní rozpad - je rozpad tuhého roztoku. Dochází ke vzniku směsi, ze dvou chemicky 

a krystalograficky odlišných fází. V oceli vznikne perlit eutektoidním rozpadem austenitu. 

Eutektoidní rozpad austenitu v uhlíkových ocelích probíhá při konstantní teplotě. Dojde-li 

k rychlému podchlazení tuhého roztoku, vzniknou nestabilní nebo metastabilní fáze. 

Precipitace - vylučování velmi jemných částic z tuhého roztoku, ke kterému dochází 

zmenšováním rozpustnosti prvku s poklesem teploty. Pro příklad je to precipitace uhlíku 

z austenitu v podobě cementitu. Rozdílem od polymorfní přeměny a eutektoidního rozpadu je, 

že mřížka základního kovu zůstává zachována a v ní dochází k vylučování částic nové fáze 

[14]. 
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2.6. Struktury vzniklé při ochlazování 

S větší rychlostí ochlazování dochází k vylučování cementitu a fázové přeměně při 

teplotách nižších, než odpovídá rovnovážnému diagramu, a výsledná struktura je také odlišná. 

Rychlost ochlazování není u plynulého ochlazování při všech teplotách stejná, a proto je 

nejpřesněji a nejnázorněji určen a popsán rozpad austenitu pomocí diagramu IRA 

(izotermického rozpadu austenitu). Na (obr. 8) je diagram IRA eutektoidní oceli. Ocel ohřátá 

na teplotu nad body A1 nebo A3 (austenitizované) se co nejrychleji ochlazuje na teploty pod 

bodem A1. Při ustálení na těchto teplotách se stanoví počátek a konec rozpadu austenitu buď 

dilatometricky nebo magnetometricky. Při spojení těchto bodů, které označují začátek a konec 

rozpadu austenitu při různých teplotách, vznikají dvě hlavní křivky diagramu IRA [14]. 

 

Obr. 8 Diagram IRA eutektoidní oceli [15]. 

2.6.1. Perlitická přeměna 

Při vyšších teplotách dochází k rozpadu austenitu na lamelární perlit. Schéma přeměny 

je na (obr. 9). Na hranicích krystalu cementitu vznikne nejdřív cementitový zárodek (a), který 

se rozrůstá směrem do středu zrna. V okolí nově vzniklého cementitu přichází austenit o uhlík 

a přemění se ve ferit (b). V důsledku malé rozpustnosti uhlíku ve feritu (tuhý roztok uhlíku v 

Feα a obsahuje nanejvýš 0,02 % C), je uhlík vytlačen do okolního austenitu, který se opět 

přemění na cementit (c). Tento děj se opakuje a proto se tvoří lamelární perlit. Tloušťky lamel 

jsou dány difúzní rychlostí uhlíku v austenitu, která roste s teplotou [15, 16]. 
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a)

 

b)

 

c)

 

Obr. 9 Schematické znázornění přeměny austenitu na perlit [17]. 

Při rozpadu austenitu téměř pod bodem A1, probíhá současně s vylučováním cementitu i 

koagulace (sbalování) a výslednou strukturou je globulární perlit. K přeměně dochází 

nerovnoměrně, a to tak, že začátek je velmi pomalý, potom dochází ke zrychlení a poslední 

část austenitu se rozpadá znovu velmi pomalu (obr. 10a). Bainitická přeměna probíhá na 

rozdíl od perlitické přeměny intenzívně hned od začátku a ke konci dochází už ke 

zpomalování (obr. 10b). Z důvodu toho není bainitická přeměna úplná a ve výsledné 

struktuře zůstává zbytkový austenit, který se při izotermické výdrži v oblasti tvorby bainitu 

stabilizuje tak, že se ani dalším intenzivním podchlazením zcela nepřemění (ani na 

martenzit) [15]. 

 

Obr. 10 Průběh rozpadu austenitu [14]. 

a) na perlit nebo na perlit a bainit; b) na bainit nebo na bainit a martenzit. 
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2.6.2. Bainitická přeměna 

Při nižších teplotách dochází k rozpadu austenitu na strukturu zvanou bainit. Rozdíl od 

perlitu je takový, že na hranicích zrn vznikají krystaly feritu přesycené uhlíkem, které 

postupně rostou. Difúzní rychlost uhlíku v železe α je větší než v železe γ, a proto se vylučuje 

uhlík z feritu v podobě jemných karbidů. Ty jsou jemnější, tím více, čím nižší je teplota 

vzniku bainitu. Proto je bainit rozdělen na horní a dolní, protože horní bainit (obr. 11a )má 

hrubší karbidy a je měkčí než bainit dolní (obr. 11b)[15]. 

 

 

Obr. 11 Schéma vzniku a) horního bainitu; b) spodního bainitu [18]. 

 

U ocelí podeutektoidních se při vyšších teplotách rozpadu vylučuje z austenitu ferit. U 

oceli nadeutektoidních je to potom cementit.Oblast vylučování feritu a cementitu, se 

s klesající teplotou rozpadu pořád zužuje a před počátkem bainitické přeměny úplně mizí 

[15]. Příklady IRA diagramů pro podeutektoidní a nadeutektoidní ocele můžeme vidět na 

obrázcích 12 a 13. 
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Obr. 12 Diagram IRA podeutektoidní oceli [15]. 

 

Obr. 13 Diagram IRA nadeutektoidní oceli [14]. 

2.6.3. Martenzitická přeměna 

Probíhá při výrazném přechlazení austenitu za nízkých teplot, kdy už nedojde k difúzi 

nejen substitučních prvků, ale ani k difúzi uhlíku. Produktem této bezdifúzní přeměny, která 

začíná při teplotě Ms a končí při teplotě Mf, je martenzit. Martenzit je strukturní součástkou 

zakalené oceli. Uhlík zůstává rozpuštěn ve vzniklém martenzitu a deformuje tetragonálně jeho 

mřížku. Nedeformují se jen elementární buňky, které obsahuji uhlík, ale skoro všechny 
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ostatní, protože jsou jejich působením také tetragonálně protaženy. Průběh martenzitické 

přeměny s klesající teplotou je nejprve pomalý, potom velmi rychlý a nakonec zase velmi 

pomalý. S vyšším obsahem uhlíku je martenzitická přeměna ukončena pod pokojovou 

teplotou. Při bainitické přeměně narůstají desky vzniklé na začátku přeměny, ale při 

martenzitické přeměně se při snižovaní teploty tvoří desky nové. Desky martenzitu jsou tedy 

jemnější.  Mimořádný význam při přeměně austenitu na martenzit mají dislokace a to nejen 

jejich množství, velikost a tvar ale i možnost jejich pohybu. Zárodky pro vznik martenzitu 

bývají oblasti velkého vnitřního pnutí nebo oblasti, jejichž uspořádání je blízké struktuře 

feritu. Při přerušení ochlazování mezi teplotami Ms a Mf se martenzitická přeměna zastaví a 

po ukončení prodlevy nepokračuje hned s dalším ochlazováním, ale až po určitém poklesu 

teploty (zbylý nepřeměněný austenit se stabilizuje). Příčinou stabilizace může být relaxace 

pnutí v krystalové mřížce, anebo zablokování dislokací intersticiálami na mezifázovém 

rozhraní austenit-martenzit. Zbývající část transformační křivky je posunuta k nižším 

teplotám, a tím i k vyšším podílům zbytkového austenitu [13,14,16]. 

2.7. Přeměna austenitu při plynulém ochlazování 

Malé vzorky lze ochlazovat značnou rychlostí, proto se podmínky ochlazování přibližují 

diagramů IRA, u kterých se předpokládá nekonečně velká ochlazovací rychlost. Při reálném 

tepelném zpracování se hmotnost jednotlivých kusů pohybuje v několika tunách a dosažení 

velkých ochlazovacích rychlostí je to nemožné. Většina postupů tepelného zpracování se 

provádí při plynulém ochlazování. V praxi mají proto větší význam diagramy ARA 

(anizotermického rozpadu austenitu), kde je vynesen pro různé ochlazovací rychlosti počátek 

a konec přeměny, dále výsledná struktura a tvrdost (obr. 14) [14]. 

Pro danou ocel lze z diagramu odečíst nejnižší rychlost, při které vzniká pouze 

martenzitická struktura. Nazývá se horní kritická ochlazovací rychlost a je označena 

čárkovaně. Dolní kritickou ochlazovací rychlostí se nazývá rychlost, při které se martenzit již 

netvoří a je označena tečkovaně[14]. S různými rychlostmi ochlazování vznikají různé 

kombinace struktur. Současně spolu se ve struktuře tepelně zpracované součásti objevuje ferit 

a perlit, perlit a bainit nebo ferit, bainit a martenzit apod. Poloha a tvar diagramů ARA závisí 

stejně jako u diagramů IRA na výšce austenitizační teploty. S vyšší austenitizační teplotou 

jsou křivky posunuty vpravo a dolů. Kromě teploty závisí poloha a tvar křivek i na velikosti 

zrna a obsahu slitinových prvků [15]. 
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Obr. 14 Diagram ARA podeutektoidní oceli [15] 

2.8. Kalení 

Tímto způsobem se zvýší tvrdost a pevnost oceli. Je to ohřev na teplotu nad Ac3, 

případně nad Ac1 následuje výdrž na této teplotě a potom rychlé ochlazení, při němž jsou 

rovnovážné přeměny více, nebo méně potlačeny. Rychlým ochlazením dojde k přeměně 

austenitu na martenzit nebo bainit. Se zvýšením tvrdosti je spojen vznik jemného lamelárního 

perlitu proti výchozí struktuře hrubého lamelárního perlitu, nebo globulárního perlitu. 

Schopnost dosáhnout při kalení zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. Vlastnost, při které 

ocel dosáhne větší rychlosti ochlazení, než je kritická, se nazývá zakalitelnost. Název 

zakalitelnost není normován a závisí pouze na obsahu rozpuštěného uhlíkuv austenitu. Jestli 

ocel dosáhne při kalení určité tvrdosti do určité hloubky, nazývá se tato vlastnost 

prokalitelnost. U podeutektoidních ocelí je správná kalící teplota cca 20 °C nad teplotou Ac3. 

U nadeutektoidních ocelí je to asi 20 °C nad Ac1. U slitinových nadeutektoidních ocelí 

s vyšším obsahem karbidotvorných prvků je kalící teplota stanovena teplotou rozpustnosti 

karbidotvorných prvků a u rychlořezných ocelí může dosáhnout tato teplota až 1320 °C[15]. 
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3. Experimentální část 

3.1. Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bylo po vyválcování na pololospojité válcovací trati určit vývoj 

struktury jednotlivých provalků z nelegované jakostní konstrukční oceli S235 JR, a to při 

různých teplotách tváření a různém způsobu ochlazování. Zjistit jak se mění jednotlivé 

struktury s rostoucí rychlostí ochlazování Speciálním chladicím zařízením za spojitým 

hotovním pořadím je chlazení zrychleně tlakovou vodou (s regulovatelnou intenzitou tlaku 

vody ve třech prstencích). Toto zařízení umožňuje dosažení vysokých rychlostí ochlazování a 

to rovnoměrně po celém průřezu a délce. Polospojitá válcovací trať je přednostně určena k 

optimalizačním simulacím podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí 

kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Pro tento experiment 

byly zvoleny teploty válcování 850 °C a 950 °C. 

3.2. Použitý materiál 

Jako experimentální materiál posloužila nelegovaná jakostní konstrukční ocel S235 JR, 

která je vhodná ke svařování všemi obvykle používanými způsoby svařování. Chemické 

složení zkoumané oceli dokumentuje tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení oceli S235 JR v hm. %. 

Prvek C Mn P S N 

Hm% 0,19 1,50 0,045 0,045 0,014 

 

Mechanické vlastnosti v podélném směru této ocele jsou: minimální mez kluzu 

ReH = 225MPa, pevnost v tahu Rm= 360 - 510 MPa, minimální tažnost A = 26 %, minimální 

nárazová práce KV = 27 %. 
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3.3. Charakteristika laboratorní polospojité válcovny tyčí 

Experiment byl prováděn na spojitém hotovním pořadí, které je součástí polospojité 

válcovací trati (obr. 15). To se skládá ze čtyř samostatně poháněných válcovacích stolic, 

v nichž se střídají horizontální a vertikální stolice s volitelnou mezistolicovou vzdáleností 

(min. 1,0 m). Z nápichu kulatiny 20,0 - 6,4 mm je možné válcovat kruhové tyče o průměru 

12,3 - 4,2 mm. Nejvyšší válcovací rychlost je cca 2,5 m/s. Povrchové teploty a další měřené 

veličiny (teplota v pecích, výška válcovací mezery, rychlosti otáčení válců, válcovací síly a 

momenty, aj.) se průběžně registrují pomocí řídícího počítače.  

 

 

Obr. 15 Spojité hotovní pořadí s ovládacím pultem. 

K měření povrchových teplot materiálů v různých fázích zpracování slouží zejména 

čtyři teplotní skenery (obr. 16) vysokorychlostního typu (2 s rozsahy teplot 600 - 1400 °C, a 

další s rozsahy 400-1200 °C a 300 - 1000 °C).  
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Obr. 16 Teplotní skener spojitého hotovního pořadí. 

Skenery mohou být rozmístěny variabilně po celém prostoru válcovací tratě. Údaje o 

všech měřených teplotách jsou zaznamenávány s frekvencí 5 Hz, ostatní měřené veličiny 

s frekvencí 100 Hz. 

 Pro ohřev polotovarů před válcováním je určena hlavní plynová pec (pro teplotu max. 

1300 °C) a stabilní elektrická pec (obr. 17) s délkou nístěje 1,2 m (max. 1250 °C).  

 

 

Obr. 17 Elektrická pec pro ohřev polotovarů. 
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Spojitě vyválcovaný materiál lze ochlazovat volně na vzduchu, zrychleně tlakovou 

vodou (s regulovatelnou intenzitou tlaku vody ve třech prstencích), nebo nasměrovat vývalek 

přímo do kalicí vany s délkou 3,1 m (obr. 18). 

 

Obr. 18 Chladicí úsek za 4. stolicí hotovního pořadí. 

 

Obr. 19 Detail všech tří chladicích zařízení. 
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3.4. Popis experimentu 

Jako zkoumaný materiál byly použity tyče o průměru 20 mm. Byly nařezány 

elektrickou pilou na deset shodných metrových předvalků. Vždy po dvou kusech se nasadily 

do elektrické pece, ve které se ohřály na požadované teploty válcování.  

Spojitost celého procesů můžeme vidět na obrázku 20. 

 

 

Obr. 20 Časový průběh válcovacích sil (výchozí teplota 850 °C) 

 

Při zvolených teplotách 850°C a 950°C bylo odválcováno na spojitém hotovním pořadí 

celkem deset tyčí o průměru 20 mm čtyřmi průchody (H-V-H-V) na kulatinu o průměru 12,3 

mm a následně ochlazováno. Zrychleným ochlazováním se zabývali i v příspěvku [19]. 

Po každém odválcování se měřila teplota chlazené tyče pomocí teplotního skeneru, 

který byl umístěn za tratí. Všechny tyče se po zchladnutí umístily na chladící rošt. Naměřené 

hodnoty teplot byly zpracovány v programu Excel. Z grafů závislosti teplot na čase se 

vypočetly rychlosti ochlazování. Způsoby a rychlosti ochlazování pro jednotlivé vzorky jsou 

uvedeny v tabulce 2. 
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Tab. 2 Rychlosti ochlazování pro jednotlivé způsoby chlazení. 

číslo 

vzorku 

teplota 

tváření 
způsob ochlazování 

rychlost 

ochlazování 

[-] [°C] - [°C/s] 

1. 850 °C volné chlazení na vzduchu 1,82 

2. 850 °C intenzivní chlazení vzduchem 3,29 

3. 850 °C 
chlazení vysokotlakým ostřikem 

vody 
7,80 

4. 850 °C 
méně intenzivní chlazení v 

prstencích 
14,18 

5. 850 °C intenzivní chlazení v prstencích 35,14 

6. 850 °C chlazení do vany - 

7. 950 °C chlazení do vany - 

8. 950 °C volné chlazení na vzduchu 2,08 

9. 950 °C intenzivní chlazení vzduchem 3,58 

10. 950 °C 
chlazení vysokotlakým ostřikem 

vody 
7,39 

 

V následujícím grafu na obrázku 21 jsou uvedeny tři příklady ochlazovacích křivek pro 

vybrané způsoby ochlazování válcovaných při teplotě 850 °C. Ochlazovací křivka vzorku 1 je 

pro materiál, který byl ochlazován volně na vzduchu, u vzorku 2 je ochlazovací křivka 

znázorněna pro materiál intenzivně ochlazovány vzduchem a křivka vzorku 3 je pro materiál 

chlazený vysokotlakým ostřikem vody.  

Z grafu je patrný mírný nárůst teploty po válcování oproti výchozí teplotě, který je 

způsobeny vlivem deformačního tepla. Z ochlazovacích křivek nelze pro tuto ocel určit 

teploty fázových přeměn. 
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Obr. 21 Křivky pro tři různé způsoby ochlazování. 

 

3.5. Metalografické analýzy 

Pro zkoumání mikrostruktury byly pomocí elektrické pily odřezány v polovině každé 

tyče vzorky o velikosti 2 cm, které byly zkoumány v metalografických laboratořích. 

Dokonalý výbrus se získá postupným broušením vzorku na stále jemnějších papírech, a 

proto se v metalografických laboratořích prováděl výbrus na sedmi brusných papírech, které 

byly různé zrnitosti. Broušením se minimalizovaly povrchové nerovnosti vzorků. Při 

přechodu na brusný papír s menší drsností byly vzorky opláchnuty vodou a broušeny ve 

směru kolmém k předcházejícímu směru broušení. Broušení bylo prováděno tak dlouho, 

dokud nebylo vidět směr drážek z předchozího broušení. Potom byly vzorky opět opláchnuty 

a brousilo se na jemnějším papíru, až se přešlo na konečný, kdy už mohly být vzorky leštěny. 

Leštěním se dosáhne ještě kvalitnějšího povrchu, a proto se upravoval povrch po 

předchozím broušení s minimálním úbytkem materiálu. Na leštícím kotouči byl jako potahový 

materiál použit flanel, na který se nanášelo leštící médium. Při leštění se vzorky pohybovalo 

proti směru otáčení kotouče, dokud se nedosáhlo zrcadlového lesku. Vzorky byly opláchnuty 

vodou, a poté lihem a následně usušeny, aby nezkorodovaly. Pro zkoumání jejich 

mikrostruktury se vzorky naleptaly. Jednotlivé mikrostruktury můžeme vidět na 

obrázcích 22 - 31. 
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Obr. 22 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného volně na vzduchu,  

teplota válcování 850 °C (vzorek č. 1). 

 

Obr. 23 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného volně na vzduchu,  

teplota válcování 950 °C (vzorek č. 8). 

Při teplotě tváření 850 °C a následném volném ochlazování na vzduchu má 

mikrostruktura (obr. 22) mnohem menší a jemnější zrna, než je vidět na mikrostruktuře 

tvářené při teplotě 950 °C (obr. 23). Na obou vzorcích lze vidět mikrostrukturu tvořenou 

zejména feritem s malým obsahem perlitu. 
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Obr. 24 Mikrostruktura materiálu intenzivně chlazeného vzduchem,  

teplota válcování 850 °C (vzorek č. 2). 

 

Obr. 25 Mikrostruktura materiálu intenzivně chlazeného vzduchem,  

teplota válcování 950 °C (vzorek č. 9). 

 

Na mikrostrukturách na obrázcích 24 a 25 je vidět, že intenzivní ochlazování 

vzduchem vedlo k ještě jemnozrnnějším strukturám, než bylo vidět v předchozích dvou 

případech volného ochlazování na vzduchu. Obě struktury jsou opět tvořeny velkým podílem 

feritu a nepatrným množstvím perlitu. 



28 

 

 

 

Obr. 26 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného vysokotlakým ostřikem 

vody, teplota válcování 850 °C (vzorek č. 3). 

 

Obr. 27 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného vysokotlakým ostřikem 

vody, teplota válcování 950 °C (vzorek č. 10). 

Na obrázcích 26 a 27 je možné vidět, že výsledné struktury jsou ze všech předchozích 

struktur nejjemnější. I v tomto případě se jedná o strukturu tvořenou z větší části feritem a 

zbytek doplňuje perlit. Na mikrostrukturách vzorku (obr. 22, 24, 26) při výchozí teplotě 850 

°C lze vidět, že dochází ke zjemňování zrn s rostoucí rychlostí ochlazování. Při teplotě 950 °C 



29 

 

 

jsou struktury (obr. 23, 25, 27) vzniklé ochlazováním sice hrubozrnnější, než při teplotách 

850 °C, ale také dochází k jejich zjemňování v důsledku rostoucích rychlostí chlazení.  

 

Obr. 28 Mikrostruktura materiálu zakaleného ve vaně, teplota válcování 

850 °C (vzorek č. 6). 

 

Obr. 29 Mikrostruktura materiálu zakaleného ve vaně, teplota válcování 

950 °C (vzorek č. 7). 

V případech mikrostruktury na obrázcích 28 a 29 je patrný vznik zakalené fáze, která 

vznikla v důsledku zrychleného ochlazování materiálu. Na (obr. 28) je struktura rovnoměrně 
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tvořena bainitem a feritem, kdežto u mikrostruktury zakalené z teploty 950 °C (obr. 29) je 

obsah bainitu menší.  

 

Obr. 30 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného méně intenzivním tlakem vody v prstencích, teplota 

válcování 850°C (Vzorek č. 4). 

 

Obr. 31 Mikrostruktura materiálu ochlazovaného méně intenzivním tlakem vody v prstencích, teplota 

válcování 950°C (Vzorek č. 5). 

Na obrázku 30 je vidět, že struktura je tvořena velkým množstvím feritu a nepatrným 

množstvím perlitu, a je obdobná se strukturami s nižší rychlosti ochlazování (obr. 22, 24, 26). 

U intenzívního způsobu chlazení (obr. 31) je struktura tvořena bainitem a feritem. 
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3.6. Stanovení velikosti zrna 

K vypočtení velikosti zrna byla použita metoda lineární. Při této metodě je velikost zrna 

dána střední délkou úsečky protínající jedno zrno materiálu. Střední délka úsečky je dána 

poměrem celkové délky úsečky zobrazené na metalografickém snímku a počtu zrn jí 

proťatou. Jelikož první a poslední zrna nebývají proťata úplně, počítáme jen jedno z nich. 

Obvykle se pak počet zrn stanovuje z délky dvou na sebe kolmých úseček, přičemž každá z 

nich musí protínat více jak 10 zrn.  

Střední průměr zrna dm [μm]se stanoví:  

              (1) 

            (2) 

  (3)

,kde L [mm] je souhrnná délka úseček, N [-] je celkový počet zrn proťatých úsečkou  

o délce L, g [-] je zvětšení [20]. Velikosti zrn byly zaznamenány v tabulce 3. 

Tab. 3 Stanovení středního průměru zrna lineární metodou. 

číslo 

vzorku 

teplota 

tváření 
způsob ochlazování 

střední průměr 

zrna 

[-] [°C] - [ μm] 

1. 850 °C volné chlazení na vzduchu 8,5 

2. 850 °C intenzivní chlazení vzduchem 7,5 

3. 850 °C 
chlazení vysokotlakým ostřikem 

vody 
7,4 

4. 850 °C 
méně intenzivní chlazení v 

prstencích 
6,5 

8. 950 °C volné chlazení na vzduchu 14,1 

9. 950 °C intenzivní chlazení vzduchem 11,3 

10. 950 °C 
chlazení vysokotlakým ostřikem 

vody 
9,44 
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4. Závěr 

Základním cílem této práce byla simulace různého způsobu ochlazování, se zaměřením 

na oblast válcování tyčí z nelegované jakostní konstrukční oceli S235 JR. Následně byl 

pomocí metalografické analýzy vyhodnocen vliv různých způsobu ochlazování na výsledné 

mikrostruktury. Výsledné struktury byly sledovány ve zkušebnách VŠB – TUO. Při 

vyhodnocení metalografických snímků bylo zjištěno, že docházelo při různých ochlazovacích 

podmínkách ke změnám ve výsledné mikrostruktuře.  

Na strukturách s nižší teplotou ohřevu a následným ochlazením bylo zjištěno, že jsou 

vzorky s jemnozrnnější feriticko – politickou strukturou, než je tomu při teplotě vyšší, kde je 

struktura výrazně hrubozrnnější ale je rovněž feriticko - perlitická. Ke zjemněním struktur 

v obou případech výchozích teplot se dosáhlo s vyššími rychlostmi ochlazování. U chlazení 

tyčí do vany, došlo k ochlazení za velmi krátkou dobu a materiál získal zakalenou strukturu. 

Pro obě teploty tváření, kdy byl materiál zakalen ve vaně, vznikla struktura bainiticko - 

feritická, s tím rozdílem, že u nižší teploty byl podíl bainitu a feritu rovnoměrný a u teploty 

vyšší převažoval ve struktuře ferit.  

Velice významným moderním chladicím zařízením spojitého hotovního pořadí je 

způsob chlazení zrychleně tlakovou vodou (s regulovatelnou intenzitou tlaku vody ve třech 

prstencích). Tímto zařízením je možné ručně, nastavit tlak vody ve třech prstencích. Tlak 

vody, se pro každý prstenec může nastavit libovolný, a proto se může dosáhnout 

požadovaného ochlazení po celém průřezu materiálu. V jednom případě byl nastaven nízký 

tlak vody a struktura při výchozí teplotě 850 °C byla tvořena z velké části feritem a zbytek 

doplňoval perlit. K zakalení struktury nedošlo z důvodů nízké rychlosti ochlazování. 

V druhém případě byl nastaven větší tlak vody v prstencích a tady už vznikla zakalená 

struktura, tvořena bainitem a feritem.  
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